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На  ваш е   звернення  в і д  1 4 . 0 3 .20 2 1   щодо  обліку переселенців  для отримання 
житла в Луганській області в межах компетенції повідомляємо.

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 
 0 4 .10. 2017 № 769 « Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного 
конфлікту на сході України» головним розпорядником субвенції є 
Мінреінтеграції.   Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами 
визначаються рішенням відповідної місцевої ради, а в разі її відсутності 
відповідної військово-цивільної адміністрації  (далі – ВЦА)  згідно із 
законодавством.

Пропозиції щодо переліків об’єктів і заходів надсилаються виконавчими  
органами відповідних місцевих рад, а в разі їх відсутності відповідними   ВЦА  у 
письмовому вигляді на адресу Мінреінтеграції.

Пунктом  7  вказаної постанови передбачено, що м ісцеві ради, а в разі їх 
відсутності відповідні ВЦА в місячний строк після погодження з 
Мінреінтеграції забезпечують затвердження відповідних переліків об'єктів і 
заходів та подають Мінреінтеграції інформацію про затверджені місцевими 
бюджетами обсяги співфінансування та суми субвенції в розрізі кожного заходу.

Також  зазначаємо, що пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів   України від 
26 .06. 2019 № 582  « Про затвердження Порядку формування   фондів житла для 
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і   Порядку надання в 
тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла   для тимчасового 
проживання внутрішньо переміщених осіб » , органам місцевого 
самоврядування, а в разі їх відсутності відповідним   ВЦА ,   починаючи з 2019 
року рекомендовано   передбачати у відповідних місцевих бюджетах кошти на 
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формування  фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо 
переміщених осіб з урахуванням потреби в наданні такого житла. 
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Відповідно до пункту 1 П орядку   взяття громадян на соціальний 
квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 .07. 2008 № 682 
 « Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального 
призначення»   (зі змінами), взяття громадян на соціальний квартирний облік 
(далі - облік) здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування за 
місцем проживання громадян. 

Внутрішньо переміщені особи беруться на облік відповідними органами 
місцевого самоврядування за місцем перебування на обліку в Єдиній 
інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. 

Заява про взяття громадянина на облік та необхідні документи подаються 
до органу місцевого самоврядування за місцем проживання/перебування 
заявника.

Таким чином,  з усіх питань  взяття на соціальний квартирний облік  
внутрішньо переміщених осіб , надання  органом місцевого самоврядування  до  
Мінреінтеграції  п ропозицій щодо переліків об’єктів і заходів, що можуть 
реалізовуватись за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України,  вам 
необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування   за місцем 
проживання/перебування.
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